Technisch Directeur
Wienerberger
verduurzaming - Continuous Improvement - operations support
Locatie: Deest

Onze opdrachtgever
Onze opdrachtgever Wienerberger is wereldwijd de grootste producent van keramische bouwen bestratingsmaterialen: gevelbakstenen, binnenmuurstenen, raamdorpels, straatbakstenen
en dakpannen. Afnemers zijn onder andere bouwhandelaren, architecten, projectontwikkelaars
en aannemers. Wienerberger Nederland heeft 18 productielocaties en bestaat uit ca. 1.000
medewerkers. Het hoofdkantoor voor Nederland staat in Zaltbommel.De Operationsorganisatie in Nederland bestaat uit een viertal clusters van productielocaties en een
omvangrijk stafteam met daarin verschillende specialismen. Dit team ondersteunt de
productieorganisaties om specifieke projecten te implementeren. Op dit moment lopen er
verschillende grote programma's binnen de Operations-organisatie van Wienerberger; zo ligt er
veel focus op verduurzaming, de energietransitie, maar ook digitalisering en Continuous
Improvement krijgen bijzondere aandacht. Daarnaast heeft Wienerberger Veiligheid &
Gezondheid als belangrijke prioriteit. Veel aandacht gaat dan ook uit naar het verbeteren van
de veiligheidscultuur.
Om het stafteam binnen Operations aan te sturen en daarmee de ontwikkeling, voorbereiding
en implementatie van een eenduidig technisch beleid vorm te geven, zoeken wij voor
Wienerberger een Technisch Directeur.

De positie
Als Technisch Directeur krijg je de leiding over het stafteam binnen Operations bestaande uit
de volgende vakgebieden: Techniek & Onderhoud, HSE, Automatisering & Digitalisering,
Kwaliteit, Energie & CO2 en Continuous Improvement. Met dit team van ca. 20 medewerkers
ben je verantwoordelijk voor een grote diversiteit aan locatie-overstijgende thema’s binnen
Operations.
Samen met de Directeur Operations ontwikkel je een eenduidig operationeel beleid vanuit een

vandegroep.nl

Continuous Improvement-mindset en maak je de vertaalslag naar concrete projecten, waarbij
je de productielocaties ondersteunt bij de uitvoering hiervan. Vervolgens zorg je voor een goede
bewaking aan de hand van KPI’s en je faciliteert en stimuleert het delen van kennis en best
practices tussen de verschillende clusters.
Actuele programma's die op dit moment bijzondere aandacht krijgen binnen Wienerberger zijn
onder meer:
•Verduurzaming: samen met de specialisten in het team geef je vorm aan de ontwikkelingen op
het gebied van de reductie en verduurzaming van het energieverbruik en het terugdringen van
de CO2-emissie.
•Digitalisering: je ondersteunt de locaties bij de implementatie en verdere verbetering van de
productiesoftware. In het bijzonder is er aandacht nodig voor het ERP-systeem, OEEtoolkitsoftware en production control systems.
•Project/programma-management: je zorgt voor een juiste prioritering van de
projectenportefeuille en begeleid en ondersteunt de locaties bij de realisatie van complexe
(CAPEX-)projecten.
•Veiligheid: een continue focus op risicobeheersing en een groot veiligheidsbewustzijn bij de
medewerkers op de productielocaties.

Wie zoeken we
Je hebt een afgeronde technische hbo- of academische opleiding en ervaring in het leiden van
multidisciplinaire teams binnen de procesindustrie. Je bent creatief, gestructureerd, hands-on
en hebt veel ervaring in het managen van technische projecten op diverse productielocaties,
multi-site-ervaring. Je hebt uitgebreide kennis van verbetermethoden (zoals World Class
Manufacturing, Lean/SixSigma), maar weet dit bovenal op een praktische manier aan te
bieden, zodat de verschillende productielocaties hiermee aan de slag kunnen gaan. Indien
gevraagd ben je in staat je inhoudelijk in de specifieke technologie van de keramische industrie
te verdiepen.De mensen om je heen typeren jou als innovatief, je krijgt energie van het
bedenken en implementeren van out-of-the-box oplossingen. Je stelt bestaande processen ter
discussie en bent continu op zoek naar de beste oplossing in een specifieke situatie. Daarbij
ben je in staat om medewerkers te overtuigen om mee te gaan in een verandering.
Je zult, samen met je team, veel op de diverse productielocaties aanwezig zijn en kunt dan ook
snel schakelen tussen de verschillende lokale bedrijfsculturen. Je ontwikkelt jouw team om
met een hoge mate van organisatie-sensitiviteit de medewerking te krijgen van de
verschillende Manager Operations (Cluster Managers) en Plant Managers in de organisatie. Je
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weet op een enthousiaste manier de mensen mee te krijgen en je bent sterk in het afwegen en
vertalen van de belangen van het hoofdkantoor ten opzichte van de lokale organisatie.

Onze opdrachtgever biedt
Een unieke en zeer multidisciplinaire rol bij een toonaangevend internationaal bedrijf. In deze
rol word je een van de drijvende krachten in de verdere ontwikkeling en verduurzaming van een
omvangrijke operations-organisatie. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de
organisatie en de mensen binnen Wienerberger, doorgroeien binnen de Wienerbergerorganisatie behoort dan ook tot de mogelijkheden.
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